
 
 

Aan de gemeente Haaksbergen 

het College van B&W 

t.a.v. Dhr. HH. Rexwinkel 

afd. Maatschappelijke Ontwikkeling 

Postbus 102 

7480 AC Haaksbergen. 

 

 

 
Van:   Participatieraad Haaksbergen. 

Uw kenmerk:  nvt, mailbericht 4 oktober 2016. 

Onderwerp:   Advies Wijzigen 3 Nadere regels over subsidieverstrekking (ontwerp) 

Datum:   Haaksbergen, 8 november 2016. 

 

 

 

Geacht College 

Geachte heer Rexwinkel, 

 

Wij bespraken  uw verzoek tot advisering over: 

   

• Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45a);  

• Nadere regels subsidie sport Haaksbergen (9.44a); en 

• Nadere regels projectsubsidie en subsidie overige activiteiten Haaksbergen (9.48). 

  

In het Ambtelijk advies zijn de voorgestelde wijzigingen duidelijk weergegeven zodat wij daarvan een goed 

beeld kregen. Daarvoor dank! 

 

Wij kunnen positief advisering over deze Nadere regels. Daarbij rekenen wij erop dat u alles in het werk stelt om 

zo transparant mogelijk alle partijen op de hoogte te brengen van deze besluiten. En alle overige relevante 

informatie die van belang is voor inzicht in het subsidiebeleid steeds onder de aandacht van de bevolking te 

brengen. 

 

We hebben hierbij tenslotte nog de volgende vragen en adviezen:    

 

• Bij de projectsubsidie wordt aangegeven welke bedragen aan welke instellingen worden gegeven. Wij 

adviseren  u duidelijk te maken wat het betekent als er wordt geloot bij de verdeling van het subsidie-

plafond. Wordt er eventueel slechts één instelling gesubsidieerd? Wordt het totale bedrag onder de 

instellingen verdeeld?  Komen instellingen die subsidie aanvragen op het moment dat het subsidiepla-

fond is bereikt wel in aanmerking een volgend jaar als eerste aanvrager te worden gerekend? 

 

• Wij adviseren u om een uiterste datum vast te stellen waarop de subsidieaanvraag ingediend moet zijn. 

Op basis van de inhoud van de aanvragen zou ons inziens het subsidiebedrag verdeeld moeten worden. 

Wij adviseren duidelijke termijnen te gaan hanteren voor zowel het aanvragen als het moment van 

toekennen van  de subsidies; 

   

• Wij adviseren u de hoogte van de (budget)subsidie in (het nieuwe) artikel 4 a per onderdeel aan te 

geven, zodat voor iedereen duidelijk is wat de hoogte van de bedragen is voor de te onderscheiden 

activiteiten. Dit wordt immers in de overige delen b t/m g wel gedaan; 

 

• In de budgetsubsidies Haaksbergen (9.45a) wordt in hoofdstuk 2 onder peuterwerk niet gesproken over 

de vroegtijdig voorschoolse educatie (VVE). Hierdoor kon /kan deze doelgroep peuters juist tot wel 4 

dagdelen peuterwerk zijn geïndiceerd. Blijft deze werkvorm nog mogelijk? Wordt deze ook extra 

gesubsidieerd?  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Leendert van Herk 

Voorzitter Participatieraad Haaksbergen. 


